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บทคัดยอ 
 

 ปญหาสําคัญประการหน่ึงของเกษตรกรในการปลูกถ่ัวหร่ังคือการเกิดโรคใบไหมที่มีสาเหตุจากเช้ือรา 
Rhizoctonia solani ดังนั้นเพื่อหาทางออกใหกับเกษตรกรจึงไดดําเนินการทดสอบความสามารถในการควบคมุ
โรคใบไหมของถ่ัวหร่ังโดยใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ในสภาพแปลงผลิต
ถ่ัวหร่ังพันธุสงขลา 1 ที่การเกิดโรคใบไหมเปนไปตามธรรมชาติจํานวน 6 แปลงในฤดูฝนป พ.ศ. 2551 และ 2552 
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ปตตานี และนราธิวาสโดยเปนการเปรียบเทียบระหวางการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ 
Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ที่มีการพัฒนาจนถึงขั้นเปนผลิตภัณฑพรอมใชโดยนักวิจัยของศูนยวิจัย
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติภาคใต โดยมีการเปรียบเทียบ 3 วิธีการ คือ 1.ปลูกถ่ัวหร่ังโดยมีการคลุก
เมล็ดดวยเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษกอนปลูกครั้งเดียว 2. ทําการคลุกเมล็ดดวยเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษกอนปลูกรวมกับฉีดพน
เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษซ้ํา 3 คร้ังเม่ือพบเร่ิมมีอาการของโรค และ 3. การปลูกถ่ัวหรั่งตามปกติซึ่งไมไดใชเช้ือแบคทีเรีย
ปฏิปกษ พบวาการคลุกเมล็ดและฉีดพนซ้ําดวยเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษเปนวิธีการท่ีชวยใหผลผลิตของถ่ัวหร่ังใน
แปลงปลูกที่อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเกิดโรคใบไหมระดับรุนแรงยังคงอยูในระดับปกติได แตในกรณี 
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ที่จังหวัดปตตานีซึ่งมีการเกิดโรคใบไหมเพียงเล็กนอย พบวาผลผลิตของแตละวิธีการไมมีความแตกตางที่ชัดเจน  
สวนที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาท่ีพบวาวิธีการปลูกตามปกติกลับใหผลผลิตไดสูงกวานั้น  เปนผลมาจากความ
ผิดพลาดในการจัดการวัชพืช 

 
คําสําคัญ :  โรคใบไหม  เชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ  ถ่ัวหร่ัง 

 
Abstract 

 
 Leaf blight disease of bambara groundnut caused by Rhizoctonia solani is a very serious 
problem for the farmer. Bacterial antagonist, Bacillus firmus isolate TRV 9-5-2 was proved for 
controlling this pathogen in greenhouse condition and small plot field experiment by the researchers 
of the National Biological Research Center, the Southern Region Center, Prince of Songkhla 
University. To find the alternative way of practice for farmer, 6 locations of field test were done in 
Phattalung  Songkhla Pattani  and Narathiwat province in the year 2008 and 2009.  Three treatments 
of application, 1. only seed treatment 2. seed treatment and spray and 3. untreated were compared. 
The results revealed that the best method was applied in combination with seed treatment and spray 
3 times when disease symptom appeared. But the significant difference of yield loss found only in 
the severe disease symptom location in Sungaipadi district, Narathiwat province. 
 
Key Words :  leaf blight,  bacterial antagonist,  bambara groundnut 
 

บทนํา 
 
 เกษตรกรท่ีปลูกถ่ัวหร่ังโดยท่ัวไปมักประสบปญหาการเขาทําลายของโรคใบไหมจนผลผลิตเสียหายอยู
เสมอและเกษตรกรสวนใหญก็ไมทราบถึงวิธีการท่ีจะควบคุมโรคนี้ (ศิริกุล และ สุวลักษณ, 2543) ในขณะท่ีวิธี 
การปองกันกําจัดโรคใบไหมที่ใชอยูเดิมคือการใชสารเคมี ซึ่งเปนภาระตนทุนการผลิตของเกษตรกร และอาจกระทบ
ถึงความปลอดภัยของผูบริโภค (ศิริกุล และ นันทวรรณ, 2545) รวมถึงสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สุขภาพของ
เกษตรกร และการตองสูญเสียเงินตราตางประเทศดวย ในขณะท่ีคณะนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทรไดศึกษาวิจัยจนไดเชื้อแบคทีเรีย Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ซึ่งมีประสิทธิภาพควบคุมโรค
ใบไหมของถ่ัวหร่ังไดและมีการพัฒนาทําเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปพรอมใชแลว (อัจฉรา และคณะ, 2547; Pengnoo 
et al., 2006) แตยังขาดการขั้นตอนการนําไปใชในสภาพการผลิตของเกษตรกร ดังนั้นเพื่อเปนการขยายผลงาน 
วิจัยที่เปนประโยชนออกสูเกษตรกร  จึงไดทําการทดสอบเปรียบเทียบการใชเช้ือจุลินทรียปฏิปกษดังกลาวในสภาพ
ไรนาเกษตรกร  อันจะนําไปสูการแกปญหาใหกับเกษตรกรผูปลูกถ่ัวหร่ังไดตอไป 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
 

 ทําการเปรียบเทียบวิธีการควบคุมโรคใบไหมของถั่วหร่ังโดยการใชเชื้อแบคทีเรีย Bacillus firmus สายพันธุ 
TRV 9-5-2 ที่เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จ.สงขลา ในแปลงปลูกถ่ัวหร่ังพันธุสงขลา 1 จํานวน 6 แปลงในฤดูฝนระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ของป 2551 และ 2552 โดยแบงพื้นที่ปลูกถ่ัวหร่ังขนาด 1 ไร ออกเปน 3 สวนสําหรับการเปรียบเทียบ 3 วิธีการคือ 
1. ปลูกถ่ัวหร่ังโดยคลุกเมล็ดดวยเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษกอนปลูกอยางเดียว โดยนําเมล็ดถ่ัวหร่ังที่เปยกน้ํามาคลุก
กับผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรีย Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ตํารับคลุกเมล็ดที่มีปริมาณเชื้อ 1.46 x 1010 
CFU/g ในอัตราสวนเมล็ดถ่ัวหร่ัง 1 กิโลกรัมตอผลิตภัณฑ 100 กรัม 2. ปลูกถ่ัวหรั่งโดยคลุกเมล็ดดวยเช้ือแบคทีเรีย
ปฏิปกษกอนปลูกเชนเดียวกับวิธีการที่ 1 และพนซ้ําเม่ือพบการเร่ิมเขาทําลายของโรค โดยใชผลิตภัณฑเชื้อแบคทีเรีย 
Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ตํารับฉีดพนที่มีปริมาณเชื้อ 5.97 x 109 CFU/g ในอัตรา 200 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตรตอพื้นที่ 1 ไร พน 3 คร้ังหางกันครั้งละ 7 วัน โดยทําการฉีดพนในเวลาตอนเย็น และ 3. ปลูกตามวิธีการ
ปกติคือไมมีการใชเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษ   ดําเนินการปลูกถ่ัวหรั่งพันธุสงขลา 1 ดวยระยะปลูก 60 x 60 ซม. 2 ตน/
หลุม โดยมีการคลุกหรือไมคลุกเมล็ดดวยเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษตามกรรมวิธีการทดลอง หลังปลูกฉีดพนดวยสาร
ควบคุมวัชพืชอะลาคลอร อัตรา 600 ซีซี/ไร  หลังงอก 3 สัปดาห  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 
30 กก./ไร พรอมพูนโคนกลบปุย  และปฏิบัติการตาง ๆ ตามกรรมวิธีการทดลอง เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือถ่ัวหรั่งอายุ
ไดประมาณ 120 วัน โดยสุมเก็บจากพื้นที่เก็บเก่ียวรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากขนาด 9 ตารางเมตรวิธีการละ 7 ซ้ํา  
เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวยวิธีการ F-test 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 จากการดําเนินการทดสอบปละ 3 แปลง 2 ป  รวม 6 แปลง ปรากฏผล ดังนี้ คือ 
 ฤดูฝนป 2551  ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงตุลาคม 
 1. ที่บานเหมืองตะก่ัว  ต.หนองธง อ.ปาบอน  จ.พัทลุง 
  พบวาทั้งกรรมวิธีที่มีการใชเช้ือ Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 และวิธีการที่ไมใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษในการควบคุมโรคใบไหมตนถ่ัวหร่ังเปนโรคในระดับเล็กนอย คือ เมื่อเก็บเกี่ยวมีตนตายอยูระหวาง 2.5 
ถึง 5.8% ซึ่งเปนโรคในระดับคะแนน 2 สวนผลผลิตฝกสดและฝกแหงที่ไมมีความแตกตางกันทางสถิตินาจะเปนผล
มาจากความแปรปรวนในการทดลองมีคาสูง และเปนที่นาสังเกตวาวิธีการที่ไมมีการใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษควบคุม
โรคใบไหมมีแนวโนมที่จะใหผลผลิตไดดีกวา  ซึ่งคาผลผลิตฝกสดสูงสุดในการทดลองนี้คือ  780.1 กก./ไร (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตและลักษณะบางประการของถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1 เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคใบไหมแตกตาง
 กันที่บานเหมืองตะกั่ว  ต.หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
 พันธุผลผลิต ผลผลิต เปอรเซ็นต นน. 100 ระดับความรุนแรง 
 ฝกสด ฝกแหง กะเทาะ เมล็ด ของโรคใบไหม 
 (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กรัม) ในสภาพธรรมชาติ 
1. คลุกเมล็ดกอนปลูก 383.3 114.2 71.5  52.5 2 
2. คลุกเมล็ดกอนปลูกและ 557.4 168.6 69.7  62.3 2 
 ฉีดพนซ้ํา 
3. ปลูกตามวิธีการปกติ 780.1 244.9 72.9  61.6 2 
  F-test   ns   ns   ns     ** - 
  LSD 0.05    -    -    -    6.4 - 
 ns = ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

*  = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
** = แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหม (1-5) 
1 = ไมเปนโรค 
2 = เปนโรคเล็กนอย (มีตนตาย 0.1-10.0%) 
3 = เปนโรคปานกลาง (มีตนตาย 10.1-20.0%) 
4 = เปนโรคคอนขางมาก (มีตนตาย 20.1-30.0%) 
5 = เปนโรคอยางรุนแรง (มีตนตายมากกวา 30.0%) 

 
 2. ที่บานควนเปลวนาว  ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 
  การเกิดโรคใบไหมสําหรับทุกกรรมวิธีที่แปลงนี้ก็อยูในระดับเปนโรคเล็กนอยเชนเดียวกัน แตผลผลิต
ของกรรมวิธีที่มีการปลูกตามปกติกลับสูงกวาวิธีการที่ใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษควบคุมโรคใบไหม โดยใหผลผลิต
ฝกสดและฝกแหงเฉล่ีย 546.1 และ 159.4 กก./ไร ตามลําดับ สวนเปอรเซ็นตกะเทาะและนํ้าหนัก 100 เมล็ดมีคา
ไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ผลผลิตและลักษณะบางประการของถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1  เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคใบไหมแตกตาง
 กันที่บานควนเปลวนาว  ต.ตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 
 พันธุ  ผลผลิต ผลผลิต เปอรเซ็นต นน. 100   ระดับความรุนแรง 
 ฝกสด ฝกแหง กะเทาะ เมล็ด    ของโรคใบไหม 
 (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กรัม)  ในสภาพธรรมชาติ 
1. คลุกเมล็ดกอนปลูก 293.9   89.5 69.2  54.1 2 
2. คลุกเมล็ดกอนปลูกและ 399.1 125.6 72.0  56.1 2 
     ฉีดพนซ้ํา 
3. ปลูกตามวิธีการปกติ 546.1 159.4 73.3  60.5 2 
  F-test    *     *   ns     ns  
  LSD 0.05 174.5   53.8    -     -  
 
 3. ที่บานทุงนา  ต.ทาชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
  ที่แปลงนี้พบวาระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหมในสภาพธรรมชาติในกรรมวิธีที่มีการคลุก
เมล็ดดวยเช้ือจุลินทรียปฏิปกษกอนปลูกและฉีดพนซ้ําอีกคร้ังเม่ือเร่ิมพบการเกิดโรคใบไหม  กลับอยูในระดับที่สูง
กวาวิธีการคลุกเมล็ดอยางเดียวและการไมใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ แตผลผลิตฝกสด ผลผลิตฝกแหง และเปอรเซ็นต
กะเทาะของทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลผลิตและลักษณะบางประการของถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1  เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคใบไหมแตกตาง
 กันที่บานทุงนา  ต.ทาชะมวง  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา 
  ผลผลิต ผลผลิต เปอรเซ็นต นน. 100 ระดับความรุนแรง 
 พันธุ ฝกสด ฝกแหง กะเทาะ เมล็ด ของโรคใบไหม 
  (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กรัม) ในสภาพธรรมชาติ 
1. คลุกเมล็ดกอนปลูก 332.4 108.2 75.9  54.3 2 
2. คลุกเมล็ดกอนปลูกและ 232.4 78.9  76.0  56.9 3 
     ฉีดพนซ้ํา 
3. ปลูกตามวิธีการปกติ 344.0 116.5 75.5  65.6 2 
  F-test ns ns   ns      * - 
  LSD 0.05    -     -    -    8.6 - 
ฤดูฝนป 2552  ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 
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 4. ที่บานโละหาร  ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
  พบวามีความแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธีที่ตางกันทั้งในลักษณะของผลผลิตฝกสด ผลผลิต
ฝกแหง และเปอรเซ็นตกะเทาะ แตกรรมวิธีที่ใหผลผลิตฝกสดและผลผลิตฝกแหงสูงที่สุดกลับเปนวิธีการปลูกปกติ 
อีกเชนกัน โดยที่ความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหมในสภาพธรรมชาติอยูในระดับที่มีการเกิดโรคเล็กนอยในทุก
กรรมวิธี (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ผลผลิตและลักษณะบางประการของถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1  เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคใบไหม
 แตกตางกันที่บานโละหาร  ต.ทุงนารี  อ.ปาบอน  จ.พัทลุง 
 พันธุ ผลผลิต ผลผลิต เปอรเซ็นต นน. 100 ระดับความรุนแรง 
  ฝกสด ฝกแหง กะเทาะ เมล็ด ของโรคใบไหม 
  (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กรัม) ในสภาพธรรมชาติ 
1. คลุกเมล็ดกอนปลูก 230.9 67.9 69.3 46.7 2 
2. คลุกเมล็ดกอนปลูกและ 204.3 55.4 65.7  41.6 2 
 ฉีดพนซ้ํา 
3. ปลูกตามวิธีการปกติ 317.7 90.8 67.7 45.6 2 
F-test  * * * ns - 
LSD 0.05  75.9 22.6  2.3 - - 
 
 5. ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 
  การปลูกทดสอบที่แปลงนี้ผลที่ไดเปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับความคาดหมายที่วาการใชเชื้อ 
จุลินทรียที่สามารถชวยควบคุมโรคใบไหมได จะทําใหการสูญเสียผลผลิตลดลงมากกวาในวิธีการปกติ ซึ่งเห็นได
ชัดวาการไมมีการควบคุมโรคใบไหมทําใหเกิดโรครุนแรงมากกวาจนถึงระดับคะแนน 5 แตวิธีการที่ใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษมีความรุนแรงของโรคเพียงแคระดับคะแนน 3 คือ เปนโรคปานกลางเทานั้น ซึ่งผลผลิตของวิธีการท่ีใชเชื้อ
แบคทีเรียคลุกเมล็ดและพนซ้ําเมื่อเริ่มพบการเกิดโรคที่หลังระยะออกดอกจึงสูงที่สุดและแตกตางทางสถิติกับอีก 
2 วิธีการ (ตารางที่ 5) 
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 4. ที่บานโละหาร  ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
  พบวามีความแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธีที่ตางกันทั้งในลักษณะของผลผลิตฝกสด ผลผลิต
ฝกแหง และเปอรเซ็นตกะเทาะ แตกรรมวิธีที่ใหผลผลิตฝกสดและผลผลิตฝกแหงสูงที่สุดกลับเปนวิธีการปลูกปกติ 
อีกเชนกัน โดยที่ความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหมในสภาพธรรมชาติอยูในระดับที่มีการเกิดโรคเล็กนอยในทุก
กรรมวิธี (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ผลผลิตและลักษณะบางประการของถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1  เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคใบไหม
 แตกตางกันที่บานโละหาร  ต.ทุงนารี  อ.ปาบอน  จ.พัทลุง 
 พันธุ ผลผลิต ผลผลิต เปอรเซ็นต นน. 100 ระดับความรุนแรง 
  ฝกสด ฝกแหง กะเทาะ เมล็ด ของโรคใบไหม 
  (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กรัม) ในสภาพธรรมชาติ 
1. คลุกเมล็ดกอนปลูก 230.9 67.9 69.3 46.7 2 
2. คลุกเมล็ดกอนปลูกและ 204.3 55.4 65.7  41.6 2 
 ฉีดพนซ้ํา 
3. ปลูกตามวิธีการปกติ 317.7 90.8 67.7 45.6 2 
F-test  * * * ns - 
LSD 0.05  75.9 22.6  2.3 - - 
 
 5. ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส 
  การปลูกทดสอบที่แปลงนี้ผลที่ไดเปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับความคาดหมายที่วาการใชเชื้อ 
จุลินทรียที่สามารถชวยควบคุมโรคใบไหมได จะทําใหการสูญเสียผลผลิตลดลงมากกวาในวิธีการปกติ ซึ่งเห็นได
ชัดวาการไมมีการควบคุมโรคใบไหมทําใหเกิดโรครุนแรงมากกวาจนถึงระดับคะแนน 5 แตวิธีการที่ใชเชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกษมีความรุนแรงของโรคเพียงแคระดับคะแนน 3 คือ เปนโรคปานกลางเทานั้น ซึ่งผลผลิตของวิธีการท่ีใชเชื้อ
แบคทีเรียคลุกเมล็ดและพนซ้ําเมื่อเริ่มพบการเกิดโรคที่หลังระยะออกดอกจึงสูงที่สุดและแตกตางทางสถิติกับอีก 
2 วิธีการ (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5 ผลผลิตและลักษณะบางประการของถั่วหร่ังพันธุสงขลา 1  เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคใบไหมแตกตาง
 กันที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 
 พันธุ ผลผลิต ผลผลิต เปอรเซ็นต นน. 100 ระดับความรุนแรง 
  ฝกสด ฝกแหง กะเทาะ เมล็ด ของโรคใบไหม 
  (กก./ไร) (กก./ไร) (%) (กรัม) ในสภาพธรรมชาติ 
1. คลุกเมล็ดกอนปลูก   56.2 14.2 62.1 34.8 3 
2. คลุกเมล็ดกอนปลูกและ 300.1 86.8 69.7 46.7 3 
 ฉีดพนซ้ํา 
3. ปลูกตามวิธีการปกติ 27.0 8.2 66.2 37.3 5 
F-test ** ** ** ** - 
LSD 0.05  46.9 12.8  3.0   3.1 - 
 
 6. ที่บานปาสวย  ต.แมลาน อ.แมลาน จ.ปตตานี 
  พบวาวิธีการที่มีการใชเชื้อแบคทีเรีย Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ทั้ง 2 วิธีการทําใหถ่ัวห
ร่ังไมเปนโรคใบไหม แตวิธีการที่ปลูกตามปกติซึ่งไมไดใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชวยควบคุม ถ่ัวหรั่งก็เปนโรคใบไหม
เพียงที่ระดับเล็กนอยเทานั้น แตก็เปนการแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการใชและไมใชได สําหรับผลผลิต
ฝกสดซ่ึงเกษตรกรเก็บรวมกันในแตละกรรมวิธีพบวาใหผลผลิตใกลเคียงกันที่ประมาณ 360 กก./ไร 
  จากผลการทดลอง 3 แปลงที่บานเหมืองตะกั่ว บานควนเปลวนาว และบานทุงนา ในป 2551 และ
ที่บานโละหารในป 2552 รวม 4 แปลง เปนที่นาสังเกตวาวิธีการปลูกตามปกติกลับใหผลผลิตไดดีกวาการใชเชื้อ 
Bacillus firmus  สายพันธุ TRV 9-5-2 ในการควบคุมโรคใบไหม หรือหากมองในอีกทิศทางหนึ่งเสมือนวาการให
เชื้อ Bacillus firmus  สายพันธุ TRV 9-5-2 ทําใหไดผลผลิตลดลงในสภาพท่ีการเกิดโรคใบไหมอยูในระดับเปนโรค
เล็กนอยถึงปานกลาง แตเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุที่แทจริงจึงพบวา ใน 4 แปลงดังกลาวกรรมวิธีที่มีการใชเช้ือ 
Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 จะไมมีการใชสารควบคุมวัชพืช alachlor ทําใหมีวัชพืชขึ้นแขงขันมากกวา
ในวิธีการปกติ ย่ิงเม่ือไมมีความแตกตางของการเกิดโรคใบไหมดวยแลวจึงม่ันใจไดวาเปนผลเน่ืองจากอิทธิพล
ของวัชพืช ซึ่งการที่ผูทดลองดําเนินการเชนนั้นเน่ืองจากยังไมมีขอมูลยืนยันวาสารควบคุมวัชพืช alachlor จะมี
ผลกระทบตอเชื้อ Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 หรือไม แตเมื่อมีการใชสารควบคุมวัชพืช alachlor 
เหมือนกันทุกกรรมวิธีที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และมีการเขาทําลายของโรคใบไหมถึงระดับคะแนน
ความรุนแรง 5 ในวิธีการปกติ การใชเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษชวยควบคุมโรคใบไหมทําใหลดความรุนแรงลงถึงระดับ
เปนโรคปานกลางได แตการใชวิธีการคลุกเมล็ดเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะชวยใหผลผลิตอยูในระดับปกติ 
ได การคลุกเมล็ดและพนซ้ําอีกครั้งตามกรรมวิธีที่ 2 จึงใหผลผลิตไดสูงที่สุดที่ 300.1 กก./ไร ซึ่งมีความแตกตาง
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 และ 3 สวนที่บานปาสวยซ่ึงมีความแตกตางของระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบ
ไหมที่ระดับเปนโรคเล็กนอยกับไมเปนโรค  ผลผลิตที่ไดจึงใกลเคียงกันในทุกกรรมวิธี 
 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 223 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การทดสอบการควบคุมโรคใบไหมในถั่วหรั่งดวยการใชเชื้อ Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 ครั้ง
นี้เปนการทดสอบในสภาวะการเกิดโรคในธรรมชาติ ดังนั้นในกรณีที่แปลงทดสอบไมเปนโรคอยางเดนชัดจึงไมเห็น
ผลของวิธีการควบคุมโรคใบไหมดวยวิธีการดังกลาว และกรรมวิธีที่มีการควบคุมวัชพืชแตกตางกันเปนเหตุใหผล
การทดสอบที่ไดเปนไปในทิศทางที่ไมเปนจริง สวนแปลงท่ีมีการเกิดโรครุนแรงและการควบคุมวัชพืชเปนแบบเดียว 
กันทุกกรรมวิธี การใชเชื้อ Bacillus firmus สายพันธุ TRV 9-5-2 เพื่อการควบคุมโรคจึงจะเห็นผลดีชัดเจน ดังนั้น
หากจะมีการทดสอบในลักษณะนี้ตอไปจะตองตระหนักถึงความเทาเทียมในการควบคุมวัชพืชดวย 
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